
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์  ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

************************* 

ผูมาประชุม  

๑.    รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดี  ประธานกรรมการ 

๒.   ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารยจําลอง คําบุญชู   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารยสุขเกษม ลางคุลเสน ผูชวยอธิการบดีดานสิทธิประโยชน กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ กรรมการ 

๘. อาจารยเอกรัฐ อินตะวงศา ผูชวยอธิการบดีดานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

๙. อาจารยอัจฉริยา ครุธาโรจน ผูชวยอธิการบดีดานวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

๑๐. อาจารยรัชดาพร หวลอารมณ ผูชวยอธิการบดีดานบริการวิชาการ กรรมการ 

   และกิจการพิเศษ 

๑๑. อาจารยปรารถนา โกวิทยางกูร ผูแทนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ   

๑๒. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ  

๑๓.  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

๑๔. อาจารยอํานาจ สงวนกลาง ผูแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการ 

๑๕. ผูชวยศาสตราจารยพงษสวัสดิ์ อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๖. ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

๑๗.  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 

๑๘.  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๑๙. อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมการ    

๒๐. นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม (ติดราชการ)  

๑. ผูชวยศาสตราจารยอภิรักษ ชัยเสนา   รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
 

ผูปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม  

๑. นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผูอํานวยการกองกลาง 

๒. นางก่ิงดาว ปดเปา หัวหนางานประชุมและพิธีการ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

 รองศาสตราจารยสมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานการประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                       

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ โครงการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต 

  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการวาจาง

ผูออกแบบอาคารโรงเรียนสาธิต โดยผูรับจางจะนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งนี้ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๕๙ 

  ตามท่ีได มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  

๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว รายงาน 

การประชุมมีจํานวน ๔ หนา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแตหนา ๑-๔ 

มติ กบม. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 

  โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไมมี-  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๔.๑ กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบฐานขอมูล CHE QA Online 

ระดับหลักสูตร” 

  ผูชวยศาสตราจารยวุฒิรัตน พัฒนิบูลย ผูชวยอธิการบดีดานประกันคุณภาพ ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบฐานขอมูล CHE QA Online ระดับ

หลักสูตร” ในวันศุกรท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุม e-learning ชั้น ๒ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๑.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๓ 

 ๔.๒ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ ของ

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๒.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๓ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาการจัดการ 

  ผูชวยศาสตราจารยไพฑูรย อินตะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไดแจงใหท่ีประชุม

ทราบถึงรายงานตัวชี้ วัดตามแผนปฏิบัติ งานประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะวิทยาการจัดการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๔ ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยแจงผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพ่ือเขาสู

ฐานขอมูล TCI 

  ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน สุวรรณ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบวาศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยไดแจงผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพ่ือเขาสูฐานขอมูล 

TCI โดยไดคัดเลือกใหวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง เปนวารสารท่ีเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

และไดถูกจัดคุณภาพใหเปน วารสารกลุมท่ี ๒ วารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันท่ี ๓๑

ธันวาคม ๒๕๖๒ และอยูในฐานขอมูล TCI  ท้ังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ

ของวารสารเพ่ิมเติมตอไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๔.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๕ รายงานผลการเขารวมสัมมนาโครงการเผยแพรความรูตามกฎหมายมาตรา ๑๐๓/

๗ เรื่อง แนวทางการเปดเผยราคากลางและการแสดงบัญชีรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคล

เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงรายงาน

ผลการเขารวมสัมมนาโครงการเผยแพรความรูตามกฎหมายมาตรา ๑๐๓/๗ เรื่อง แนวทางการเปดเผย

ราคากลางและการแสดงบัญชีรับจายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๕.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๔ 

 ๔.๖ รายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะ

วิทยาศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๖.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๗ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะวิทยาศาสตร 

  ผูชวยศาสตราจารยปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ ของคณะวิทยาศาสตร 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๗.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๘ รายงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ 

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณี จันทรตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแจงให 

ท่ีประชุมทราบถึงรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไตรมาสท่ี ๒ ของ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๘.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 
 

 ๔.๙ กําหนดการถวายเทียนพรรษา โครงการประเพณีวันพรรษา ประจําป ๒๕๕๙ 

  อาจารยปริตต สายสี ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ

ถึงกําหนดการถวายเทียนพรรษา โครงการประเพณีวันพรรษา ประจําป ๒๕๕๙ โดยกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเวียง วัดอุมลอง ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และวัดพระบรมธาตุ 

บานตาก ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๔.๙.๑ 

มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๐ โครงการสภานิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในวันท่ี 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) จะจัดโครงการสภานิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน

เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับบทบาทอํานาจหนาท่ี และผลงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติใหสาธารณชน



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๕ 

ไดรับทราบ โดย สนช. ขอใชสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือเปนหองประชุม หองรับรอง  

หองรับประทานอาหาร และหองแถลงขาว ประกอบดวย  

  ๑. หองประชุมจันทนผา  

  ๒. หองประชุมโอฬารโรจน ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

  ๓. หองพุทธรักษา ชั้น ๒ อาคารอาลัมพางค  

  ๔. หองรับรอง อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มติ กบม. รับทราบ 

 ๔.๑๑ การแจงการจางและการแจงการลาออกของบุคลากรสังกัดหนวยงานตามกฎหมายของ

สํานักงานประกันสังคม 

  ผูชวยศาสตราจารยกิตติศักด์ิ สมุทธารักษ รองอธิการดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา 

หากหนวยงานใดมีบุคลากรลาออกขอใหผูบริหารหนวยงานแจงมหาวิทยาลัยทราบภายใน ๗ วันนับตั้งแต

วันท่ีลาออก เพ่ือท่ีทางมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการแจงไปยังสํานักงานประกันสังคมภายในวันท่ี ๑๕ ของ

เดือนถัดจากเดือนท่ีลาออก หากมหาวิทยาลัยไมดําเนินการตามท่ีสํานักงานประกันสังคมกําหนดตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ จึงขอใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติ

โดยเครงครัด เพ่ือปองกันปญหาการตองระวางโทษตามกฎหมายดังกลาว  

มติ กบม. รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๕.๑ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ

ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

การประชุมหมายเลข ๕.๑.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหมีการปรับแกไขคําจาก “สูง” เปน “ยาว” 

  ๒. ใหสีประจําสาขาวิชารัฐศาสตร เปนสีแดงรอย 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  

  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

  (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๖ 

 ๕.๒ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และ

เครื่องแตงกายนักศึกษา การใชครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษา การใชครุย

วิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 

๕.๒.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหปรับขอความเรื่องการทําสีผมใหมีความชัดเจน 

  ๒. ปรับแกจากเสื้อราชประแตนสีขาว เปนชุดสูทของมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และ 

  เครื่องแตงกายนักศึกษา การใชครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ...  

  โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๓ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนน

ความประพฤตนิักศึกษา พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา  

พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๓.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ขอ ๘ ใหตัดขอความ “และไมใหเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร” ออก 

  ๒. ตารางลักษณะความผิดเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติความผิดประเภทไม

รายแรง ในชองเกณฑการตัดคะแนนความประพฤติ ใหเพ่ิมคําวา “ตอครั้ง” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑการลงโทษ 

  และตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๔ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ...  

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การมอบเข็มบัณฑิต และเข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๔.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ใหปรับแกไขคําวา “เข็ม” เปน “เหรียญ” 



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๗ 

  ๒. ใหปรับคําบาลีดานหลังของเหรียญจาก “ทุกฺข มจฺเจติ” เปน “ทุกฺขมจฺเจติ” 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การมอบเข็มบัณฑิต และ 

  เข็มเรียนดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ... โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม 
 

 ๕.๕ ตราสัญลักษณของการจัดการแขงขันกีฬาราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ 

  ผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

ตราสัญลักษณของการจัดการแขงขันกีฬาราชภัฏกลุมภาคเหนือ ครั้งท่ี ๓๐ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑  

มติ กบม. มอบผูชวยศาสตราจารยปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดี นํากลับไปพิจารณาหารือกับ 

  ผูเกี่ยวของ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๕.๖ ขอนโยบายเกี่ยวกับการขอใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ผูชวยศาสตราจารยไพจิตร สุขสมบูรณ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาใหนโยบายเก่ียวกับการขอใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ

ศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

หมายเลข ๕.๖.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. ไมใหมีการจัดตารางการเรียนการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งตลอดภาคการศึกษา 

  ๒. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนวัสดุ และครุภัณฑ ท่ีทันสมัยใหแกศูนยคอมพิวเตอร 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการใชบริการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

มติ กบม. เห็นชอบใหกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการขอใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของ 

  ศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอเสนอแนะ 

  ของท่ีประชุม  
 

 ๕.๗ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

  ผูชวยศาสตราจารยนพนันท สุขสมบูรณ รองอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

(ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๗.๑  

  ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  ๑. หนาท่ี ๑๗ ตารางท่ี ๑๕ ใหปรับแกชองสาขาวิชา ใหปรับแกชื่อจาก “สังคมศาสตร 

(คบ.)” เปน “สังคมศึกษา (คบ.)”  



 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๘ 

  ๒. หนาท่ี ๓๑ ตารางตัวชี้วัดขอ ๑๑ ใหแกไขขอความจาก “รอยละของบัณฑิตท่ีมี

คุณลักษณะตามอัตลักษณท่ีกําหนด” เปน “รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตออัตลักษณชองบัณฑิตท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด” 

  ๓. หนาท่ี ๓๒ กลยุทธดานการวิจัย ขอ ๔ ใหแกไขจาก “...จากกับเอกชน เพ่ือยกระดับ

การทําวิจัยไปสูระดับสากล” เปน “...กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือยกระดับผลงานวิจัยไปสูระดับ

สากล” 

  ๔. หนาท่ี ๓๔ ตัวชี้วัดขอ ๑ ใหปรับขอความจาก “...บุคคลภายนอก...” เปน “...

นักศึกษาและบุคคลภายนอก...” 

  ๕. หนาท่ี ๓๔ คาเปาหมาย ๒๕๖๔ ของขอ ๒ แกไขจาก “รอยละ ๑๐๐” เปน “รอยละ 

๘๐” 

  ๖. หนาท่ี ๓๔ กลยุทธขอ ๓ ใหปรับแกขอความจาก “พัฒนา คนควา จัดทํารายวิชา 

...” เปน “ปรับปรุง พัฒนา รายวิชา...” 

  ๗. หนาท่ี ๓๔ กลยุทธขอ ๕ ใหปรับแกคําจาก “ลานนา” เปน “ลานนา” 

  ๘. หนาท่ี ๓๕ ตัวชี้วัดขอ ๔ แกไขขอความจาก “...ตั้งแตตําแหนง...” เปน “...

ตําแหนงตั้งแต...” 

  ๙. หนาท่ี ๓๕ คาเปาหมาย ๒๕๖๔ ของขอ ๔ แกไขจาก “๑๕” เปน “๘๐” 

  ๑๐. หนาท่ี ๓๕ คาเปาหมาย ๒๕๖๙ ของขอ ๔ แกไขจาก “๓๐” เปน “๑๐๐” 

  ๑๑. หนาท่ี ๓๖ ตัดตัวชี้วัดและคาเปาหมายขอ ๒ ของกลยุทธดานการบริหารออก 

มติ กบม. เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระยะ ๑๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙  

  โดยใหมีการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 
 

 ๕.๘ หารือแนวทางปฏิบัติการสงจดหมายราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

  นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแนวทาง

ปฏิบัติการสงจดหมายราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงขณะนี้ มีหลายหนวยงานไดขอให 

งานบริหารท่ัวไป กองกลาง นําสงจดหมายธรรมดาและจดหมายลงทะเบียนเปนจํานวนมาก ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะหหนวยงานท่ีจะใหงานบริหารท่ัวไปจัดสงจดหมายธรรมดาและจดหมาย

ลงทะเบียนมากกวา ๑๐ ฉบับ จัดทําบันทึกเสนอขออนุญาตตอมหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษรกอน  

มติ กบม. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติการสงจดหมายราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตามเสนอ  
 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  วันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 

๖.๑ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 

๘/๒๕๕๙ 

 นายปรีชา ไชยโย ผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดี แจงท่ีประชุมทราบกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ซ่ึงกําหนดประชุมในวันท่ี 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจนหิรัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๒ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี ๖๖ 

 นายปรีชา ไชยโย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาระหวาง

วันท่ี ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 

ครั้งท่ี ๖๖  

มติ กบม. รับทราบ 

๖.๓ โครงการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ประธานไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาโครงการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง ซ่ึงเปนการกอสรางอาคารเรียนระดับอนุบาล งบประมาณจํานวน ๓๐ ลานบาท โดยจะ

กอสรางบริเวณดานหลังอาคารอาลัมพางค  

 ประธานไดขออนุญาตท่ีประชุมใหตัวแทนบริษัทกรีนลาย สถาปนิก นําเสนอรูปแบบ 

การกอสรางอาคารดังกลาว 

  ตัวแทนบริษัทกรีนลาย สถาปนิก ไดนําเสนอรูปแบบการกอสรางอาคารระดับชั้น

อนุบาล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รายละเอียดตามการนําเสนอในท่ีประชุมของบริษัท

กรีนลาย สถาปนิก  

มติ กบม. เห็นชอบโครงการกอสรางอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามเสนอ 

เลิกประชุม ๑๒.๓๐ น. 

(นางก่ิงดาว  ปดเปา) (นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด) 

หัวหนางานประชุมและพิธีการ ผูอํานวยการกองกลาง  

ผูบันทึกการประชุม/พิมพ ผูตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ไชยโย) 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
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